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    شكر وعرفان

  
ة اإل       ) أريج( القدس   -يتقدم معهد األبحاث التطبيقية    دير من الوآال دولي من        بالشكر والتق اون ال بانية للتع س

  .  (AZAHAR)لتمويلها هذا المشروع من خالل برنامج أزاهار) AECID(أجل التنمية 
  

الس            ديات، ومج وزارات، والبل ي ال سطينيين ف سؤولين الفل ى الم ل إل شكر الجزي د بال دم المعه ا يتق آم
دموه من      الخدمات المشترآة، واللجان والمجالس القروية، والجهاز المرآزي لإلحصاء          الفلسطيني، لما ق

  . مساعدة وتعاون مع فريق البحث خالل عملية جمع البيانات
  

ج  ذا              أري امين الماضيين من أجل إنجاز ه وا طوال الع ذين عمل ع الموظفين ال شكر جمي ضا تخص بال  أي
   . الفلسطينيالعمل الذي يهدف إلى خدمة المجتمع
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  مقدمة
  

ل      هذا الكتّيب هو جزء من سلسل    ي محافظة الخلي سكانية ف ات ال . ة آتيبات، والتي تحتوي على معلومات شاملة عن التجمع
ى توثيق                           ي تهدف إل ل، والت ي محافظة الخلي سكانية ف جاءت سلسلة الكتيبات هذه نتيجة لدراسة شاملة لجميع التجمعات ال

ذي    األوضاع المعيشية في المحافظة، وإعداد الخطط التنموية للمساعدة في تحسين ا   ة، وال سكان المنطق لمستوى المعيشي ل
ار       "تم من خالل تنفيذ مشروع     امج ازاه ة حسب برن يم االحتياجات التطويري سكانية وتقي ذه   " دراسة التجمعات ال ذي ينف ال

دس    –معهد األبحاث التطبيقية   ج ( الق ة                    )أري دولي من أجل التنمي اون ال بانية للتع ة اإلس ، )AECID(، والممول من الوآال
  ).AZAHAR(ازاهار االسباني وبرنامج 

  
ة للتخفيف من       يهدف المشروع إلى دراسة وتحليل وتوثيق األوضاع االجتماعية واالقتصادية، والبرامج واألنشطة الالزم
ى   صفة خاصة عل ز ب ع الترآي ل، م ي محافظة الخلي ستقرة ف ر الم ة غي صادية واالجتماعي سياسية واالقت ر األوضاع ال أث

  . المتعلقة بالمياه، والبيئة، والزراعةبرنامج أزاهار، وأهدافه
  

صادية،       ة، واالقت شرية، واالجتماعي ة، والب وارد الطبيعي رة الم ق وف ل وتوثي ة وتحلي ى دراس ضا إل شروع أي دف الم ويه
ل                 ي محافظة الخلي شة ف ة والمهم ك،      . والبيئية، والقيود المفروضة، وتقييم االحتياجات لتنمية المناطق الريفي ى ذل إضافة إل

ر                  إعدا سيئة وغي صادية ال ة واالقت د استراتيجيات وبرامج وأنشطة تنموية، للتخفيف من أثر األوضاع السياسية واالجتماعي
  .المستقرة، مع الترآيز على القطاع الزراعي

  
ع            ى الموق ة عل ة و االنجليزي اللغتين العربي ل ب ة الخلي ي محافظ سكانية ف ات ال ة التجمع ع أدل ى جمي الع عل ن االط يمك

   . /http://proxy.arij.org/vprofileوني التالي االلكتر
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



             محافظة الخليل                                                                                                                  سة التجمعات السكانيةدرا
 

 2

                                                           المحتوياتقائمة 

  3.................................................................................................ص الطبيعيةالموقع الجغرافي والخصائ

  4.................................................................................................................................نبذة تاريخية

  4....................................................................................................................األماآن الدينية واألثرية

  5........................................................................................................................................السكان

  5..................................................................................................................................قطاع التعليم

  5.................................................................................................................................قطاع الصحة

  6.........................................................................................................................األنشطة االقتصادية

  7................................................................................................................................قطاع الزراعة

  8...............................................................................................................قطاع المؤسسات والخدمات

  8........................................................................................................البنية التحتية والمصادر الطبيعية

  9........................................................................................................إجراءات االحتالل اإلسرائيليأثر 

  9....................................................................................................الخطط والمشاريع التطويرية المنفذة

  9...............................................................................................ولويات واالحتياجات التطويرية للقريةاأل

  10.....................................................................................................................................المراجع

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



             محافظة الخليل                                                                                                                  سة التجمعات السكانيةدرا
 

 3

  قرية البيرةدليل
  

  الموقع الجغرافي والخصائص الطبيعية
، منها آم 19على بعد  الغرب من مدينة الخليل، وإلى ، تقعي محافظة الخليل ف دورا قرى منطقةإحدى هي ،البيرةقرية  

 قرية البرج، ومن الجنوب بلدة الظاهرية، من الغرب بيت الروش الفوقا، من الشمال قرية قرية سومرةيحدها من الشرق 
  ).1 الخريطة رقم أنظر(

  
    البيرةقريةوحدود موقع : 1خريطة 

  
  

دل  م مل336معدل السنوي لألمطار فيها حوالي يبلغ ال، و سطح البحر فوقر  امتأ 604تفاع  على ار قرية البيرة   تقع   ، أما مع
ة     يبلغ و ، درجة مئوية  19 إلىصل   الحرارة في  اتدرج سبية   معدل الرطوب ة     % (59 حوالي الن ات الجغرافي دة المعلوم  -وح
 ).أريج

  
ة ال           .  أعضاء  3تتكون من       لجنة مشاريع  ،2000منذ عام    يقوم بإدارة قرية البيرة    ذآر أن اللجن ا    ومن الجدير بال يوجد له

 .مقر ثابت
  

  :، ما يليومن الخدمات التي تقوم بتقديمها لجنة المشاريع
  .البناء وإصدار تراخيص التنمية، والتخطيط، اإلدارة -1
   .والتنموية الخدمات االجتماعية -2
الصرف مياه نضح ووصيانة الطرق، ، شق ت الصلبةآهرباء جمع النفايا، مياه: البنية التحتية من تقديم خدمات -3

 .الصحي
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  نبذة تاريخية
اني هد  قرية البيرة إلى الع   تاريخ عودي ة ، حيث وجدت لوحة   العثم ي   قديم دخل  ف رة    م ة تحمل إسم البي ود أصل   .  القري ويع

كان ال ة س ى قري دةإل ن و ،دورا بل ائالت م ى ع تاللال وات االح رتهم ق ذين هج سطينيين ال راالفل ن ئيلي اإلس ، أراضيهم م
  .1948عام ت قراهم في حرب دمرو
   

قرية البيرة  منصور  

  

  األماآن الدينية واألثرية
  ).2انظر خريطة رقم . (الرئيس هو مسجد البيرة ، البيرة مسجد واحديوجد في قرية

  .المرجومى تسم، و إلى العهد الروماني تاريخهاعوديفهناك منطقة أثرية أما بالنسبة لالماآن األثرية، 
  

 البيرةقرية  ئيسة في الرالمواقع : 2 خريطة
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  السكان 
ذي جر  سطيني ال سكان الفل داد ال ين تع ام ىب ي ع دد سكان ،2007 ف ة أن ع رة  قري غالبي سمة، 289 يبل نهم ن من  166 م

  .ثاناإل  من123ور ذآوال
 

  العائالت
  .ةمشارقو ،العوادة، دودين :منها، من عدد من العائالت قرية البيرة يتالف سكان

  
  الهجرة

  . اخص ش55  حوالي،2001 الذين هاجروا من القرية منذ عام األشخاصيبلغ عدد 
 

  قطاع التعليم
ة     قرية البرج، تم اعتبار القرية جزءا من 2007في المسح الميداني الذي جرى عام   ة للقري ة التعليمي ات الحال ، لذا فان بيان

  . في البيرة والبرج التعليميةالحالة، 1الجدول رقم يبين غير متوفرة بصورة مستقلة، و
  
  والحالة التعليمية الجنسحسب ) سنوات فأآثر 10( البيرةقرية سكان : 1 جدول

ةدآتورا المجموع وم  ماجستير  دبل
رف   ابتدائي إعدادي  ثانوي دبلوم متوسط بكالوريوس عالي راءة يع الق

 نوع الجنس أمي والكتابة 

 ذآر 49 118 201 250 167 30 85 1 5 - 906
 أنثى 126 133 180 243 142 18 52 - 3 - 897
 المجموع 175 251 381 493 309 48 137 1 8 - 1803

   .، النتائج النهائية2007-التعداد العام للسكان والمساآن . 2009الجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطيني، : المصدر

 .تي البرج والبيرةقري بيانات الجدولتضمن ي :مالحظة

ام         دد      2007حسب المسح الميداني الذي جرى ع غ ع ة     ، بل ي قري دارس ف رة            الم رة، مدرسة واحدة، وهي مدرسة البي البي
  ). 2انظر خريطة رقم  ().وزارة التربية والتعليم العالي( حكومية  مدرسة، وهيالمختلطةاألساسية 

ا  الي ف آم يم الع ة والتعل ات وزارة التربي رت بيان ام الدراسي أظه دد الطالب، أن 2006/2007ي الع غع ا 125  بل  طالب
  .ةومعلم ينمعلم 10عدد المعلمين  و،صفوف 7عدد الصفوف الدراسية ، ووطالبة
 طفال، ويشرف عليها القطاع  20، تضم    في قرية البيرة    روضة واحدة لألطفال    وجود إلى،  2007في عام    البيانات   أشارت
  .الخاص

 
ة  ي قرية البيرة من يعاني قطاع التعليم ف    اني الطلب ا للوصول       طول  من   قلة المدارس، آما يع ا يومي ي يقطعونه سافة الت الم

  .  وجودة في القريةالمدرسة المإلى 
 

  ةقطاع الصح
تح  وهذا المرآز ي،   والنساء لألطفال  الطبية  يقدم الخدمات  ،البيرة مرآز صحي واحد تابع للقطاع الحكومي       قرية في   يوجد ف

ة    المرضى ضطرذلك ي ل .سبوع فقط في األ    أيام ثالثةأبوابه   ي القري ى  التوجه     ف ل       إل ة الخلي دة دورا أو مدين ي العالج   بل  لتلق
   . الطبي

  
  :، منهاة عديدمشاآل تعاني الخدمات الصحية في قرية البيرة من

  . ةآز صحيا مرعدم توفر. 1
  . عدم وجود عيادة لألشعة، ومختبر طبي.2
  . ولةطف أمومة ومرآزعدم وجود . 3
  .صيدليةوجود عدم . 4
  .إسعافسيارة وجود عدم . 5
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  االقتصادية األنشطة 
ستوعب حوالي     يعتمد اقتصاد قرية البيرة على سوق العمل اإلسرائيلي، حيث              ة   % 40ي وى العامل شكل ال انظر  . (من الق

  .)1رقم 
  : العاملة حسب النشاط االقتصادي في قرية البيرة، ما يليوقد أظهرت نتائج المسح الميداني لتوزيع األيدي 

 .من األيدي العاملة% 40سوق العمل اإلسرائيلي، ويشكل  •
 .من األيدي العاملة% 40قطاع الزراعة، ويشكل  •
 من األيدي العاملة% 17قطاع الخدمات، ويشكل  •
 .من األيدي العاملة% 2قطاع التجارة، ويشكل  •
 .ن األيدي العاملةم% 1قطاع الصناعة، ويشكل  •

  
  قرية البيرةالنشاط االقتصادي في القوى العاملة حسب توزيع : 1شكل 

ة  الزراع
40%

الخدمات 
17%

التجارة 
2%

الصناعة 
1%

سوق العمل  
اإلسرائيلي 

40%

  
  ).2انظر خريطة رقم  (.بقالتانو للطوب،مصنع اما من حيث المؤسسات االقتصادية في القرية، فهناك 

  
   : يلية، هي على النحو التاليوقد تبين أن الفئات االجتماعية األآثر تضررا في قرية البيرة نتيجة اإلجراءات اإلسرائ

  . العاملون السابقون في إسرائيل-1
 . صغار المزارعين-2
  

  القوى العاملة 
رج  ، تم اعتبار القرية جزءا من       2007في المسح الميداني الذي جرى عام        ات        قرية الب ان بيان ذا ف ة   ، ل وى العامل ة   الق للقري

 . البيرة والبرج قريتي فية القوى العاملةحال، 2غير متوفرة بصورة مستقلة، ويبين الجدول رقم 
  

 2007 -حسب الجنس والعالقة بقوى العمل)  سنوات فأآثر 10(  البيرة  منطقةسكان: 2جدول 
 طين اقتصاديايغير نش نشيطون اقتصاديا  

  يعمل الجنس
عاطل عن 

سبق (العمل 
 )له العمل

عاطل عن العمل 
لم يسبق له (

  )العمل
فرغ طالب متالمجموع

 للدراسة

متفرغ 
ألعمال 

  منزلال

عاجز عن 
 العمل

ال يعمل وال 
يبحث عن 
 عمل

  المجموع أخرى
 المجموع

 906 473 33 2 59 - 379 433 43 21 369  ذآور
 897 834 - - 45 412 377 63 11 1 51  إناث

 1803 1307 33 2 104 412 756 694 54 22 420  المجموع
  ، النتائج النهائية 2007-التعداد العام للسكان والمساآن . 2009ي، الجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطين: المصدر

       .قريتي البرج والبيرة بيانات الجدولتضمن ي: مالحظة
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  قطاع الزراعة
منها   ( أراض زراعيةا دونم2,650، و أراض سكنيةا دونم140منها ،  دونم4,000 الكلية قرية البيرة مساحةتبلغ 

 ).3، وخريطة رقم 3رقم انظر الجدول  (.وغابات مفتوحة أراضآ تصنف ا دونم182 و،)مزروعة  دونم1,326.7
  
  )المساحة بالدونم  (البيرة قرية  في األراضياستعماالت: 3جدول 

  مساحة المراعي المساحة الصالحة للزراعة
  المفتوحة  واألراضي

 مساحة األراضي
 مزروعة  مزروعةغير الحرجية

مساحة األراضي 
 السكنية

 المساحة الكلية 

170 12 1,323.3 1,326.7 140 4,000 
  .MOA(- 2006(وزارة الزراعة الفلسطينية : المصدر

  
  قرية البيرةاستعماالت األراضي ومسار جدار الفصل العنصري في : 3 خريطة

  
  

ي       الخضروات أنواع مساحة و   يبين ،4رقم  ول  جد شوفة ف ة   البعليه والمروية المك رة   قري ر و.  البي ة   تعتب  الخضروات الثمري
ا ا دونم20 وتبلغ مساحتها ،المروية أآثر األنواع زراعة  ي     ،، آما تعتبر البندورة والفقوس والكوس واع زراعة ف ر األن  أآث

  .المنطقة
  

   )المساحة بالدونم( البيرة  قرية البعلية والمروية المكشوفة فيوات بالخضرةعوزرم األراضي الةمساح: 4جدول 
 

عالمجمو  
أخرى واتخضر  

 
بصالاأل  

 
البقوليات 
 الخضراء

 واتالخضر
 الورقية

  الثمريةواتالخضر
 

 بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي
0.5 26 0 0 0 0 0.5 6 0 0  0 20 
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ون،      ا دونم 195قرية البيرة، فيوجد    في  وبالنسبة لألشجار المثمرة     ى مساح      مزروعة بأشجار الزيت وعة  ات مزر إضافة إل
  ).5  رقمجدول الأنظر. ( واللوزيات،مثل العنب، التينبأشجار أخرى 

  
  )المساحة بالدونم( البيرة  قرية في المثمرةراشج باالةعوزرم األراضي الةمساح: 5 جدول

 الزيتون الحمضيات اللوزيات التفاحيات الجوزيات فواآه أخرى المجمو

ليبع مروي بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي  بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي

3 296 0 45 0 51 0 0 0 5 3 0 0 195 
 

رة،      و ة البي ي قري ة ف ة والعلفي يل الحقلي ق بالمحاص ا يتعل اكفيم والي فهن زرع    685 ح ة ت يل الحقلي ن المحاص ا م  دونم
 ).6الجدول رقم أنظر . (تليها المحاصيل العلفية آالبيقيا. بالحبوب، خاصة القمح والشعير والذرة البيضاء

  
  )المساحة بالدونم(البيرة قرية  في  والعلفية بالمحاصيل الحقليةةعوزرم األراضي الةمساح: 6جدول 

 
 المجموع

أبصال ودرنات  بقوليات جافة محاصيل زيتية محاصيل علفية محاصيل منبهة
 وجذور

 الحبوب

بعلي  مروي بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي مروي بعلي  مروي  بعلي مروي بعلي 

0 1000 0 0 0 272 0 0 0 36 0 6 0 685
 

من سكان قرية البيرة يقومون بتربية الثروة % 10حوالي فهناك أما على صعيد الثروة الحيوانية في قرية البيرة، 
   ).7انظر الجدول رقم . (، والنحلماألغنام، الماعز، الدجاج الالح: لحيوانية مثلا
  

   البيرة قريةانية فيالثروة الحيو: 7جدول 

*األبقار األغنام الماعز الخيل الحمير البغال الدجاج الالحم الدجاج البياض خاليا نحل  

3 ---- 13,400 _ 6 1 150 410 45 
  . والثيران،العجول، مجموع األبقار*
 

  قطاع المؤسسات والخدمات 
رة ة البي ي قري د ف شاريع، يوج ة الم ى لجن ة، وه إضافة إل ة زراعي ام جمعي ي تأسست ع ة، والت رة الزراعي ة البي ي جمعي

، حيث تقدم الخدمات الزراعية للمزارعين، مثل شق وإعادة تأهيل الطرق الزراعية، إعادة تأهيل اآلبار الزراعية،                1986
ق بالخدمات       . آما تقدم الجمعية بعض الخدمات ألعضائها، مثل التامين الصحي الحكومي         . اإلرشاد الزراعي و ا يتعل وفيم
  . مدينة الخليل دورا أوبلدةن يحصلون عليها م نيلمواطنألخرى، فان اا
 

  البنية التحتية والمصادر الطبيعية
 . الوحدات السكنية لديها خط هاتفجميعة بشبكة االتصاالت، وتقريبا وصول قرية البيرة م:االتصاالت •
 
ي           :المياه • اه ف بكة مي وفر ش رة   ال تت ة البي الي      قري د أه ا يعتم اه     ة   القري  ، وإنم ى مي ار   عل ع الآب اه     جم ة، ومي  المنزلي

 . الصيفأشهر خاصة في، من عدم وجود شبكة مياه، وشح المياه ووتعاني خدمة المياه في قرية البيرة. التنكات
 

ر م      :الكهرباء • رة غي شبكة    وصول قرية البي اء، ة ب دات               الكهرب ق مول اء عن طري ة بالكهرب د القري تم تزوي ا ي  وإنم
 . شبكة الكهرباء المحليةبة وصول في القرية مالوحدات السكنيةمن % 90تقريبا و، قريةبالخاصة 

 
ي        ل ال يوجد نظام     :جمع النفايات الصلبة   • صلبة ف ات ال ة جمع النفاي ا ،  القري شكل         وإنم ات ب تخلص من النفاي تم ال  ي

 .هاخلص من نفايتها عن طريق حرقبالتآل أسرة تقوم  بحيث ،عشوائي
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صحي • صرف ال ة  :ال ي قري د ف بكةال ال يوج رة ش ر   و.  صرف صحيبي ستخدم الحف سكنية ت دات ال ع الوح جمي
 . للتخلص من المياه العادمه، وهذا يعتبر احد األسباب الرئيسة لتلوث المياه الجوفيةةاالمتصاصي

  
ي      ا متر 650 هناك   :خدمة المواصالت  • ة   من الطرق ف رة،   قري ا    البي را م 350 منه دة وب   ت ة   معب دة، حال  300 و جي

ر ر  مت دةغي طة يتنو. معب ون بواس ل المواطن ر  ق افالت ش ى   ،ةاألمامي وطط الخةآح افة إل يار  20باإلض  ةس
 .عمومية

  

  إجراءات االحتالل اإلسرائيلي أثر 
منذ بداية االنتفاضة الثانية قامت القوات اإلسرائيلية و. ، التي تقام على الطرق قرية البيرة من الحواجز الطيارةتعاني

  .بتدمير عشرة منازل في القرية
  

  المنفذةالخطط والمشاريع التطويرية 
  .مدرسةالبناء مشروع ، وهو تنفيذ مشروع واحد فقط قامت ب، وقدلجنة المشاريع خطة تطويرية للقريةعدت أ

  للقريةحتياجات التطويرية االولويات واأل
م  ويبين الجدول . يةالتحتية والخدمات البنية  في  آبير  من نقص   تعاني قرية البيرة     ات واأل ،8  رق ة  واالحتياجات    لوي  التطويري

  .للقرية
 األولويات واالحتياجات التطويرية في قرية البيرة: 8جدول 
بحاجة  القطاع  الرقم

  ماسة
بحاجة   بحاجة

  ةمتوسط
ليست 
  بحاجة

 مالحظات

 احتياجات البنية التحتية 

  م600   *    أو تعبيد طرق،شق 1
  آم1     *  ترآيب شبكة مياه جديدة 2
   *      ترميم شبكة المياه الموجودة/إصالح 3
  3م 500    * بناء خزان مياه 4
  *     شبكة مياه لتغطية مناطق جديدةترآيب 5
   *    شبكة صرف صحيترآيب  6

 االحتياجات الصحية 
     * عيادات صحية جديدة /بناء مراآز 1
   *      .عيادات صحية موجودة/ ترميم مراآز/ تأهيلإعادة  2
   *    .الموجودةراء تجهيزات طبية للمراآز أو العيادات ش 3

 االحتياجات التعليمية 
  للمرحلة االبتدائية    *  بناء مدارس جديدة 1

  للمرحلة الثانوية
  *    تأهيل مدارس موجودةإعادة  2
   *    تجهيزات تعليمية 3

 االحتياجات الزراعية 
   دونم1000   *   استصالح أراض زراعية 1
  بئرا20   *  بار جمع مياهآ إنشاء 2
  برآسات10   *   برآسات مواشي/ بناء حظائر 3
    *  خدمات بيطرية 4
    *   أعالف وتبن للماشية 5
  *    تأهيل بيوت بالستيكيةإعادة  6
     *  ةبذور فلح 7
  *      ومواد زراعيةنباتات 8
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